
 

    

  

Samenvatting regionaal plan centrumgemeente Oss 

 

De wachtlijst voor de maatschappelijke opvang groeit. Ook Oss loopt hier tegenaan. Het ontbreekt 

aan uitgebreid onderzoek naar de aard en omvang van dakloosheid. Hoewel er een nieuw 

koersdocument over psychisch kwetsbare inwoners ligt, was er tot nu toe onvoldoende ambtelijke 

capaciteit om tot een stevig plan van aanpak te komen.  

 

De uitdaging 

Er is niet altijd passende zorg beschikbaar voor mensen met gecompliceerde problematiek. De 

gemeente noemt de realisatie van extra huisvesting een complex gegeven. Er speelt nog iets anders 

mee: het ontbreekt aan verantwoordelijkheidsgevoel om ingewikkelde casussen op het snijvlak van 

zorg en veiligheid in samenwerking op te pakken. 

 

De aanpak 

Allereerst wil Oss zicht krijgen op de aard en omvang van de doelgroep door kwantitatief en 

kwalitatief onderzoek te doen. De gemeente zet ambtelijke capaciteit in om een plan van aanpak te 

maken voor de maatschappelijke opvang. De nadruk ligt op preventie en op het vergroten van de 

uitstroommogelijkheden. Daarnaast moeten de wachtlijsten korter worden en wordt de door- en 

uitstroom verbeterd. 

 

Preventie 

Oss zet bemoeizorg in voor thuislozen. Op die manier wordt gezocht naar oplossingen die voorkomen 

dat deze mensen de maatschappelijke opvang moeten gebruiken. Tegelijkertijd wordt het aantal 

opvangplaatsen tijdelijk uitgebreid. Een ander aspect van preventie is een betere samenwerking 

tussen afdelingen onderling én binnen de regio. 

 

Vernieuwing van de opvang  

Normalisatie en inclusie van psychisch kwetsbare inwoners vraagt om een transformatie van 

voorzieningen, waarbij het opvangen, ondersteunen en beschermen van deze inwoners midden in de 

samenleving plaatsvindt. In lijn met deze transformatie wil Oss de opvang slimmer organiseren en 

zowel financieel als organisatorisch toekomstbestendig maken. Daarnaast moet de door- en 

uitstroom sneller. Hiervoor wordt een zogenaamde urgentieplustafel ingesteld: ketenpartners kijken 

samen met de betrokkene wat hij of zij nodig heeft om te landen in de wijk, bijvoorbeeld financiële 

hulp, dagbesteding of een sociaal netwerk.  



 

    

  

De maximale opvangduur wordt verkort tot zes maanden. 

 

Wonen met begeleiding 

Er komt gedifferentieerde opvang voor de verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld voor mensen met 

complexe ggz- en verslavingsproblematiek. Mensen zonder complexe problematiek gaan 

(kortdurend) naar wonen met begeleiding.  

 

Contactpersoon 

Anne de Vries, e-mail: a.de.vries@oss.nl 

 


